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 دهیچک

 
بر مشارکت  دیتأکبا  یکشاورز رشتة یدرس یزیر برنامهدر  یبازنگر ضرورت مطالعةهدف  با قیتحق نیا

 یکاربرد قاتیپژوهش از نوع تحق نی. ااست شدهانجام  یدرس یزیر برنامه ندیفرا در یعلمئتیه یاعضا

 یهاو دانشگاه دانشکده یعلمئتیه ینفر از اعضا 151شامل  قیتحق یآمار جامعة. دیآیم شماربه 

و متناسب با حجم هر  یبه طور تصادف ها آناز  نفر 113( استان خوزستان بوده است که ی)دولت یکشاورز

-ئتیه یپرسشنامه با نظر اعضا یی. رواشداز پرسشنامه استفاده  هاداده یگردآور یطبقه انتخاب شدند. برا

 زانیم که شد محاسبه کرونباخ یآلفا آن ییایپا نییتع یو برا دییتأ یو آموزش کشاورز جیترو گروه یعلم

 و یدرس یزیربرنامه تیفیک ،یدرس یزیربرنامه در مخاطبانو  زانیر برنامهمشارکت  یهابخش یبرا آن

داد که  نشان جی. نتاشد( محاسبه α/.=91/. 11/.، 90) بیترت به مطلوب یدرس یزیربرنامه نظام یهاچالش

 دگاهیاز د یدرس یزیر برنامهمشارکت در  یمختلف برا یهاگروه یستگیشا زانیم" یبند رتبهدر 

 یراهکارها یبندتیاولو در. دارند نهیزم نیا در را یستگیشا نیشتریب یعلمئتیه ی، اعضا"انیپاسخگو

بر اصول و  یمبتن یتخصص ةحوز یدرس ةبرنام نیتدو" ،یکشاورز ةرشت یدرس یها برنامه تیفیک بردنباال

با  یتخصص تةرش یدرس ةبرنام یتناسب محتوا" و "صالح یذ متخصصان دست به یعلم یهاروش

 با یعلمئتیه ینشان داد که اعضا زین tآزمون  جیرا داشتند. نتا تیاهم نیشتریب "روز یهاشرفتیپ

توافق دارند و  یدرس یزیر برنامهنظام  تیمطلوب ضعف ربارةد هم با متفاوت یاحرفه و یفرد یهایژگیو

به مشارکت  لیم نینشان داد ب یهمبستگ آزمون جینشد. نتا دهید ها آن انیم یاقابل مالحظه یتفاوت آمار

 یزیر برنامه یبرااصول الزم  با یعلمئتیه ییآشنا"و  یدانشگاه یدرس یزیر برنامه در یعلمئتیه یاعضا

و  "یدانشگاه  یدرس یزیر برنامهمشارکت در  یبرا یعلمئتیه ییتصور توانا"و  "یدانشگاه یدرس

 در یدار یمعنو  مثبت رابطة"یدانشگاه یدرس یزیر برنامهروند  مورد در یعلم¬ئتیهاطالعات  زانیم"

 یعلمئتیه یاطالعات اعضا زانیم نینشان داد ب زین f آزمون جیدرصد وجود دارد. نتا 05/0 و 01/0 سطح

 وجود دارد.  دار یمعن یگوناگون تفاوت آمار یعلم مرتبة با
 

 مشارکت ،یدرس یزیر برنامه ،یبازنگر ،یعلمئتیه یاعضا ،یکشاورز یعال آموزش :یدیکل یهاهواژ
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 مقدمه
در نظام  یمناسب و بازنگر یدرس برنامة نيتدو امروزه،
 رانيدر حال توسعه مانند ا یها در کشور یدرس یزير برنامه

 یاقتصاد یها نابحر همچون یمختلف عوامل رايزاست؛  ازین
کار را به سمت  یها بازار ها دولت یمال بودجةو کاهش 

 عهدةرا بر  یکمتر یکند تا بار مال می تيهدا شدنیخصوص
 . (Mchayekh, 2008) گذارد دولت

 یزير برنامه یها نظام ازمندیها ن حال، کشور نيا در
و به  رندیگیم نظر دررا  یشيگرا نیکه چن هستند یا ژهيو

 شیپ یدرس یزير برنامهدر  تمرکز نبود یها استیسمت س
 در که دهد می نشان شواهد (Salsebily, 2007).  روند یم

-یبه کاربرد ینظام آموزش دیتأک یکشاورز یعال آموزش
 کارندیب آموختگان دانش از  میین از شیب ،ینظر علوم کردن

 آموختگان دانشاز  یزیبخش ناچ فقط گريد یو از سو
 یمابق و ندمشغول به کار یخوداشتغالصورت  به( درصد8/7)

 ها افتهي نياشتغال دارند. ا یدر دستگاه دولت ها آن
در آموزش  شدهارائه یها تناسب آموزش نبود دهندة نشان

 تینظام در ترب نيبا بازار کار و ضعف ا یکشاورز
ر د .(Khosravipour et al., 2007) است آموختگان دانش
 ،یجنوب یقايآفر ژهيو به ،در حال توسعه یاز کشورها یتعداد

 یکشاورز یآموزش عال نظام ن،یالت یکايو آمر ایآس
از  یاریبس نيیپا تیفیاز جمله ک ؛دارد یاریمشکالت بس

 ه،يبودن، کمبود سرمامناسب، نایعالآموزش نظام یهابخش
که  آموختگاندانش یکاریب یباال زانیو م فیضع یربنايز
تا نظام آموزش  کرد یزير برنامهمشکالت  نيحل ا یبرا ديبا

  باشد یکشاورز ةتوسع ازین یپاسخگو شتریبتواند ب یعال

.(Maredia, 2007)  
 تیاهم ،یدرس یزير برنامهاز موضوعات مهم در  یکي

 کردنو هماهنگ یدرس یها در برنامه نظر ديتجدو  یسازنو
و  رییدر حال تغ طيبا شرا سيتدر یها محتوا و روش

 ،یفعل یدرس یها برنامه در(Saba, 1994).  است مطمئننا
در  یو اصالح اساس ليکه همراه با تعد یرییو تغ ینیبازب

 فقطو در اکثر موارد  انجام ندرتباشد به یدرس برنامة
 (,.Baradaran et al شود میاعمال  یکوچک راتییتغ

 یابیارزش یدرستبه یدرس برنامةمعنا که  نيا به.  2006)
روز  ازیموجود و ن یاجتماع راتییمتناسب با تغ ،شودینم

 رانیاز فراگ یدرس برنامة یکند و در طراح نمی رییکشور تغ
شود  موضوع سبب می ني. اشودیمن ینظرخواه انيو دانشجو
 ودش یطراح زانير برنامه دگاهياز د فقط یدرس یها که برنامه

 طيبا توجه به شرا قطعاًنداشته باشد.  راالزم  انعطاف و
  نظامی نیجامعه چن یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیمتحول س

   (Hejazi et al., 2000).دنخواهد بو رشيپذ مورد
در  یدرس برنامة نةیزمدر  یجد اریبس یها چالش ،امروزه 

 مؤثرها مشارکت  چالش نياز ا یکيشده است.  جاديدانشگاه ا
 است یدانشگاه یدرس یزير برنامه در  علمیئتیه یاعضا

(Fathi vajargah and momeni mahmuyi, 2008)  .
کس وبر رام یدر آرا یزير برنامهمفهوم  یهانشانه نینخست
 میکه آن را به صورت تقس شودیم هديد یشناس آلمانجامعه

 (Matteson and و کارآمد امور مطرح کرده است یکار عقالن

(Ivancevich, M, 1993. اصول آن اصل  نيتر مهماز  یکي
مخصوص  یزير برنامهگاه چیمشارکت است که بر اساس آن ه

 یزير برنامه. ستینسازمان قرار دارند س أرکه در  یافراد
 طلبد افراد را می ةهماست که مشارکت  یانيجر

.(Mchayekh, 2008)   
 یتلق یگروه یرا کار یدانشگاه یدرس یزير برنامه یا عده

 جاديا به که گذارند می ها دانشکده عهدةو آن را بر  کنندیم
 (Fathi شود می منجر یمتعدد یا رشته نیب یها حوزه

(vajargah and Azadmanesh, 2006  .ةارائ از شیپ 
 یزير برنامهو  یدرس یزير برنامه مورد در فيتعر گونههر

 بوشامپ گفتة طبق بر که کرد یادآوري ديبا  یآموزش
 حیتوض یدرس برنامةدر پرتو  یو آموزش یدرس یزير برنامه

متعدد نشان  منابع (Posner, 1974). داده خواهند شد
عبارتند از: اهداف،  یدرس برنامة یدهد که چهار جزء ضرور می

 (Dunstanیابيو روش ارز ها تیاز فعال یا محتوا، برنامه

(Atkinson, 1987  . 
Eisner (1994)  در  ديکه با یابعاد و عناصر یمعرفدر

 عناصر ،شود توجه هاآن به یدرس برنامةساخت  نديفرا
 یها که عبارتند از: هدف، مالک بردیرا نام م یاانههفتگ

 انتخاب محتوا، یدهسازمان یها انتخاب محتوا، مالک
 واکنش اشکال و( سي)تدر ارائه اشکال ،یریادگي یها فرصت

به طور  یدرس یزير برنامه نيبنابرا ؛(یابیارزش و یریادگي)
 از هدف و محتوا از نیمع مشابه جنبةدو  یبر رو یمنطق
  (Buscher, 2006).  کند می تمرکز سازمانشان و برنامه
عبارت است  یآموزش عال یدرس یزير برنامه ،تينها در

عنصر متفاوت  هشت نيا ةرندیگبرکه در علمی یطرح از
 یها نديفرا رندگان،یگادي ،یتوال محتوا، هدف،: است

 که ليتعد و اصالح و یابیارزش ،یآموزش منابع ،یریادگي
 نديفرا انگریباست و  انيهدف آن رشد و پرورش دانشجو
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 علمیئتیه یاز اعضا یاديز تعداد  رسمی ریغ مشارکت
ها  رشته بارةدر عیوس قاتیتحق نةیزمکه در  ستها دانشکده 

 یهمکار زانير برنامهدروس مختلف با  یها برنامه یو طراح
 . (Fathi vajargah and Azadmanesh, 2006) کنند می

ارائه  ديبا دوره  کي یبرا یدرس یزير برنامهکه در  یاصول
 از:  عبارتند دنشو

 اديگرفت و  ادي ديکه با یمطالب :محتوا انتخاب اصل. 5
  ؛داد

 آموزشمطالب چگونه  :یآموزش یاستراتژ توسعة اصل. 0
 ؛شوند و آموخته می داده

  ؛مطالب یتوال و بیترت : یریگمیتصم اصل. 3
 انيدانشجو یفرد یهاو ضعف هايیتوانا صیتشخ اصل. 4

 (Smith, 2000).  یو افتراق اصول کل
 میترس مرحله پنج دررا  یدرس یزير برنامه محققان

 ،یمال نیتأمو  یزير برنامه: شناخت و درک متن، کنند می
 .(DEECD, 2007)5 ینیو بازب یابينظارت مداوم و ارز اجرا،

مستتر  فيو در تمام تعار یپنج مرحله الزم و ضرور نيا
موارد  نيا شامل زانير برنامه یبرا یابیارزش دي. فواهستند

منابع مربوط به محتوا  شناخت ،یآموزش موسسة: بهبود است
 ازها،ین يیشناسا ،یدرس برنامةتناسب  نییتع ،یدرس برنامةو 

بازخورد به جامعه در مورد  ةارائ و رانیفراگ و استادان بهبود
 Chikumbu, 2000) and  فاهدا به یابیدست سطح

(Makamure. 
 یمشارکت و اثربخش انیارتباط م نکهيتوجه به ا با

 ،(Chambers, 1997) بوده است مهم شهیهم یریادگي
به  یبرنامة درس نيتدو ،یدرس یزير برنامه یهامدل از یکي

جو و وجست درکه تالش آن  است یصورت مشارکت
 یبرا یدرس یزير برنامهدر  مؤثر یها تمام گروه يیشناسا

 است.  یبرنامة درسمشارکت در ساختن 
Schamhart and den Bor (1994) یزير برنامه 

 آن و فیتوص یمنطق یدرس یزير برنامهرا  یمشارکت یدرس
 یجهان جامعة یها خواسته نیتوازن ب جاديا یبرا یافتیره را

 کيبه  تنها ديبان یبرنامة درس ةیته. نداهکرد یمعرف یو محل
 نيباشد، بلکه در امتعلق کارشناسان  ازمنتخب کوچک گروه 

 یاديبرداران ز، در زمان حاضر، تا حد ممکن بهرهنديفرا
از درون نظام  یافراد ،هاگروه نيا انی. از مدارند دخالت

                                                                                       
1. Department of education and early childhood 

development 

نظام آموزش  مورد در یکيخواهند بود که دانش نزد یآموزش
 و رانیفراگ ،یعلمئتیه یاعضا مانند ؛دارند یعال
 از خارج یافراد است ممکن .یآموزش مواد گانکننددیتول

 مثال یبرا ؛باشند هاگروه نيهم در ا یآموزش نظام
 کارشناسان و گذاراناستیس ان،يکارفرما مروجان، کشاورزان،

 یآموزش یزير برنامه نديفراافراد در  نيا همةالبته  ؛یآموزش
 .  (Taylor, 1999)نقش دارند
 یآموزش یازهاین به ديبا یدرس یها برنامه زانير برنامه

 و کنند توجه یکشاورز یها دانشکده انيدانشجو
جوامع خود ارتباط  با دوباره ديبا یکشاورز یها دانشکده

کند که  می دایپ تیاهم یمسئله زمان نيبرقرار سازند. ا
 راتییتغ لیتسه یبرا یکشاورز یعلمئتیه یاعضا

ها در پاسخ به  کامل برنامه یارتقا یبراو  یدرس یها برنامه
 کنند می تالش یطیمحستيو ز یاجتماع راتییتغ

(Borsari and Vidrine, 2010)نظران از صاحب یاری. بس
 ،یعلمئتیه یاعضا یانزوا از یریشگیپ یمعتقدند برا

 ني. در ااست ريناپذاجتناب یمشارکت کرديرو از استفاده
بر اجماع و  یمبتن یریگمیتصم معتقد است آراسته نه،یزم

که  هستند اقدامی دو یعلمئتیه اریقدرت و اخت شيافزا
 ,Arasteh).  (2004 دنساز ا ممکن میر کرديرو نيتحقق ا

Stark et al.  (1997) ئتیه یاعضا دگاهيد یبررس به-

 یدرس یزير برنامه دربارةمختلف  یها دانشگاه  علمی
 ینشان داد که محققان سازمان جيپرداختند. نتا یدانشگاه

منظم و  یزير برنامه یبرا یتيحما یفضا جاديتوانند به ا می
 شتریرا ب قیدق یابيو ارز یزير برنامه تاپاسخگو کمک کنند 

  مرتبط کند. گريبه همد
Schamhart and den Bor (1994) با یا در مطالعه 

 یمورد ة: مطالعیدر آموزش عال یدرس برنامة توسعة" عنوان
 دانشکدةدر  یدرس برنامة یخاص از بازساز یمورد "نیبن

مطالعه  نيدر ا ها آنگذارند.  را به بحث می نیبن یکشاورز
 ناریسم یسازمانده ،یدرس برنامةاصالح  نديفرا کيتحر یبرا
 پروژة کي ارچوبچدر  را یکشاورز مهندسان آموزش در

 دادند.  شنهادیپ یالمللنیب یدانشگاه مشترک
Hodges and burchell (2003) یبرا یقیدر تحق 

 آنچهنشان داد  یکشاورز آموختگان دانش یهامهارت یبررس
 عمومی یها یستگيشا نةیزمدر  یکشاورز آموختگان دانش

 ازینبا آنچه  اندفراگرفته لیتحص دوران در کار بازار ازین مورد 
 ديتجد نيبنابرا ؛دارد یاریبستفاوت  است کار یایدن یواقع
ش رپرو یبرا یکشاورز یها رشته یدرس برنامةدر  نظر
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 ريناپذاجتناب یامر ازین مورد یشغل یآمادگ یها مهارت
 . است

jayaraj (1992) آموزش" عنوان با خود مطالعة در 
 یو الگو یعموم متخصصانبه  ازین دربارة "هند در یکشاورز
 یها در برنامه نظر ديتجد بر و دبحث کر یدرس یزير برنامه
 یازهایمتناسب با ن یها تیانجام فعال یبرا موجود یدرس

 . کرد دیتأک هنديحال و آ یا و منطقه یمل
Eisner (1994) یآموزش ابتکار" عنوان با یادر مطالعه 

به لزوم توجه به  "مدرسه یهابرنامه یابیو ارزش یدر طراح
 که است فتهرگ جهیو نت اشاره کرده یدرس برنامةدر  یبازنگر

 ،یاقتصاد ،یفرهنگ افتةيرییتغ طيکه با شرا یدرس برنامة هر
 ايپوچ  یدرس برنامةتناسب ندارد،  یکيو تکنولوژ یاجتماع
 . استبسته 

Fathi vajargah and momeni mahmuyi (2008) 
 مشارکت بر مؤثر عوامل نقش یبررس"با عنوان  یقیتحق در

 "یدانشگاه یدرس یزير برنامه نديفرا در یعلمئتیه یاعضا
 درون یاحرفه ،یکه عوامل علم دندیرس جهینت نيبه ا

 یدرون یزشیانگ و یرونیب یزشیانگ ،یسازمان برون ،یسازمان
 ریتأث یدرس یزير برنامه در یعلم¬ئتیه یاعضا مشارکت رب

 دارند. 
Saki (2007) ساختار  یبررس"با عنوان  یپژوهش در
که  افتيدر "در دانشگاه اصفهان یدرس یزير برنامهمناسب 
 یها گروه یدرس یزير برنامه یمناسب شورا بیترک در مورد

 یزير برنامهمتخصصان  تيها، عضو در دانشگاه یآموزش
در  یدرس یزير برنامهو  یمتخصصان موضوع درس ،یآموزش

و  یگروه ضرور یدرس یزير برنامه یشورا یشنهادیپ بیترک
  .است تیحائز اهم

Sharifian et al.  (2010) عنوان با یپژوهش در 
ريزی  هبرنامعلمی در ئتیههای مشارکت اعضای شیوه"

تحصیالت تکمیلی در دو دانشگاه اصفهان و  ةدوردرسی 
 اعضای شتریب که دندیرس جهینت نيا به "اصفهان یصنعت

 بر یدرس برنامة اجرای مرحلة در دانشگاه دو هر علمیئتیه
 ایويژه دیتأک یدرس برنامة مجری عنوان اب خود نقش

 یدرس برنامة تغییر و ارزشیابی مراحل در اما ؛اند داشته
 و گروه برجستة علمی ئتیه اعضای تا اندداشته تمايل

 .کنند مشارکت گام دو اين در علمی ئتیه اعضای نمايندة
اشاره شد  ها آنکه به  یپژوهش گوناگون یهاافتهي   

. به دندهیرا نشان م یدرس یزير برنامهدر  یضرورت بازنگر
 یبهبود مستمر را در مراکز و مؤسسات آموزش ديبا یطور کل

به ؛داد قرار افراد روزانة یاز زندگ یو آن را جزئ کرد نهينهاد
اگر  یکشاورز یها و دانشگاه یدر مراکز آموزش عال ژهيو

  مد نظر باشد، هر اقدامی یآموزش یها تیبهبود مستمر فعال
و  هاربهتج ها، نشیبخشد و ب موجود را بهبود می وضع تیفیک

و حرکت  ازهایرفع ن یگروه برا یاز اعضا کيهر یاستعدادها
در  مطلوب تیبه وضع یابیو سرانجام دست تیفیک یبه سو

  (2000شود به کار گرفته می یکشاورز ینظام آموزش عال
(Osborn and Dyer, پژوهش  نيمباحث فوق، ا به توجه. با

 یزير برنامهموجود  تیدر وضع یبازنگر ضرورتبا هدف 
 . است شدهانجام  یکشاورز یآموزش عال یدرس

 

 هاروش و مواد
 در. است یکاربرد یقیتحق ت،یپژوهش حاضر از لحاظ ماه

استفاده  یا انهکتابخ و یدانیم مطالعةاز روش  ،پژوهش نيا
  دانشگاه  علمیئتیه یشامل اعضا یآمار جامعةشده است. 

مجتمع  ،خوزستان نیرام یعیطب منابع و یکشاورز
 یکشاورز دانشکدةبهبهان و  یعیو منابع طب یکشاورز
 علمیئتیه ی. تعداد کل اعضانداهبود چمران دیشه دانشگاه

 550نفر بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  598 
انجام شده  یبه روش تصادف یریگنمونه. شد نیینفر تع
 و شد استفادهپرسشنامه  از هاداده یآورجمع یبرااست. 

 یاعضا از یبرخ پرسشنامه با استفاده از نظر يیمحتوا يیروا
 نیرام یعیو منابع طب یدر دانشگاه کشاورز  علمیئتیه
 یاز آزمون آلفا پرسشنامه يیايسنجش پا یبرا .شد ديیتأ

مشارکت  یهابخش یکرونباخ استفاده شد که مقدار آن برا
 تیفیک ،یدرس یزيردر برنامه مخاطبانو  زانير برنامه
 یدرس یزيربرنامه نظام یهاچالش و یدرس یزيربرنامه

 فیتوص. شد( محاسبه α/.=75/. 88/.، 75) بیترت به مطلوب
و  یفیتوص یهاآزمون استفاده با هاداده لیتحلوهيتجز و

 . رفتيصورت پذ 51spss افزارنرم باو  tو  F یاستنباط
 

 و بحث  جینتا
 یزیر برنامهدر  نفعیذ یهاگروه مشارکت یستگیشا زانیم

 یدرس

 نفعیذ یها گروه مشارکت یستگيشا زانیم نةیزمدر  جينتا 
 دگاهيدهد که از د نشان می یآموزش عال یدرس یزير برنامهدر 

 یعلمئتیه یبه اعضا مشارکت یاول برا تياولو انيپاسخگو
 یهابرنامه انيمجر اي ئتیه یاعضا ها آندارد و به نظر  تعلق
مشارکت  یبرا یشتریب یستگيشا هاگروه ريسا انیاز م یدرس
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و  یلیتکم التیمقاطع تحص انيدارند. دانشجو نديفرا نيا در
 سوم و دوم یهارتبه بیبه ترت زین یارشد آموزش عال رانيمد
که  دهدیم نشان جهینت نيا. اندداده اختصاص خود به را

 انيمشارکت دانشجو یبرا یفراوان تیاهم یعلمئتیه یاعضا

مقاطع  یبرا یدرس یزيربرنامه در یلیتکم التیتحص مقاطع
 دانندیم یرا مؤثر و ضرور ها آنقائل هستند و حضور  ترنيیپا

 یحدود تا Sharifian et al. (2010) یهاافتهي با که
 .(5)جدول دارد  یهمخوان

 

 انیپاسخگو دگاهید از یدرس یزیر برنامهدر  نفعیذ یها گروهمشارکت  یستگیشا زانیم. 2 جدول

 مطلوب تیوضع یدرس یزیر برنامهمشارکت در  یستگیشا زانیم

انیم هاهیگو
حرا نیگ
ان

 ف
یمع

 ار

ضر
ی

 ب
رییتغ
ا

تبه ت
ر

 

 1 25/0 11/2 49/1 یعلمئتیه یاعضا

مشارکت در  یبرا یلیتکم التیمقاطع تحص انیدانشجو
 مقطع قبل یدرس یزیر برنامه

00/0 55/2 42/0 2 

 3 43/0 01/3 19/0 یعال آموزش ارشد رانیمد
مقاطع مختلف که سه سال از  آموختگان دانش

 گذشته باشد ها آن یآموختگ دانش
90/5 00/2 40/0 4 

 5 49/0 52/2 30/5 یمولدان بخش کشاورز
 0 41/0 93/2 03/5 گروه هر برتر انیدانشجو

 9 52/0 90/2 13/5 انیکارفرما
 1 53/0 13/2 21/5 یمقاطع درس ةیکل انیدانشجو

 .است شده دهیسنج یافاصله فیط کي در و 55-5یعدد اسیمق در هاپاسخ تمام*

 
رشته  یدرس یها برنامه تیفیک شیافزا یراهکارها

  یکشاورز

 تیفیک شيافزا یهاراهکار مورد دردهد که  نشان می جينتا
 یها دگاهيد یبررس در یکشاورز رشتة یدرس یها برنامه
برنامة  نيتدو یمطلوب راهکارها یتیوضع داشتن یبرا افراد
و  یعلم یهابر اصول و روش یمبتن یتخصص ةحوز یدرس

تناسب  و صالح یذ متخصصاننظران و صاحب دست به
 طيها و شراشرفتیبا پ یرشته تخصص یدرس ةبرنام یمحتوا

رقابت و انطباق  تیقابلو  هستنداول  تياولو دو روز
 گاهيدر جا یدر سطح جهان یتخصص ةحوز یدرس یها برنامه

 یبرااست که  آن انگریب جهینت نيسوم قرار گرفته است. ا
 نةیزمدر  یدرس یها برنامه ديبامطلوب  تیبه وضع یابیدست

بر اصول و  یمبتن  صالحیذو  نظرصاحب افراد را یتخصص
رقابت با  انيشا يیهابرنامه تا دکنن نيتدو  علمی یها روش
 ديبا نیهمچن ؛شود هیتهدر سطح جهان  یدرس یهابرنامه

 ها شرفتیرا با پ ها آن یدرس یها برنامه تیفیک بردنباال یبرا

کشورها هماهنگ  ريسا یدرس یها روز و با برنامه طيشرا و
 (. 0)جدول  دکر
 

 یدرس یزیر برنامه روند و عناصر از یبرخ یبند رتبه

کردن بندی و مشخص برای رتبه 3های جدول  از میان گويه
ريزی درسی  در برنامه  علمیاعضای هیئتمشارکت  وضعیت

در  پاسخگويانمیزان اطالعات های رشتة کشاورزی، گويه
با اصول الزم  ها آنآشنايی  و ريزی درسی مورد روند برنامه

اولويت اول و دوم را به  ريزی درسی دانشگاهی برای برنامه
خود اختصاص دادند. اين نتیجه گويای آن است که از نظر 

ريزی درسی دانشگاهی و  پاسخگويان آشنايی با اصول برنامه
ترين  ريزی درسی مهم میزان اطالعات فرد با روند برنامه

طور که جدول  علمی هستند. همانمسائل برای اعضای هیئت
دو گويه توانايی مشارکت در دهد، بعد از اين  نشان می

 ريزی درسی مرتبة سوم را دارد. برنامه
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 انیپاسخگو دگاهید از یکشاورز رشتة یدرس یها برنامه تیفیک شیافزا یراهکارها. 1 جدول

 مطلوب تیوضع یکشاورز رشتة یدرس یهابرنامه تیفیک شیافزا یهاکارراه

 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 121/0 103/1 053/0 روز طیها و شراشرفتیبا پ یرشته تخصص یدرس ةبرنام یمحتواتناسب 
 دسات  باه و  یعلما  یهاا بر اصول و روش یمبتن یتخصص ةحوز یبرنامة درس نیتدو

 صالحیذ متخصصاننظران و صاحب
952/1 490/1 101/0 2 

 3 230/0 010/1 115/1 یدر سطح جهان یتخصص ةحوز یدرس یهابرنامه انطباق و رقابت تیقابل
 4 250/0 030/2 031/9 هاکشور ریسا یدرس یهاشده در کشور با برنامههیته یبرنامة درس یهماهنگ

مثال هر چهاار ساال    یبرا ،نیکه در مدت زمان مع یبرنامة درس یابیارز ةتیکم لیتشک
 .کند ینگرو باز ینیبازبرا  یبرنامة درس کباری

900/9 445/2 314/0 5 

 0 320/0 319/2 300/9 یدرس ةدر برنامگنجاندن آن  ودر سطح کالن کشور  یمشکالت کشاورز بهتوجه 
و  قاات یگان تحقناد ینما ،یعلما تئا یه یمتشاکل از اعضاا   یزیا ر برنامه تةیکم لیتشک

موجاود در   یبرناماة درسا  مشکالت  یبررس یبرا (انیکارفرما)مراکز خدمات  یرؤسا
 برنامه یطول اجرا

514/9 024/2 345/0 9 

 1 300/0 414/2 115/0 یدرس ةدر سطح خرد منطقه در برنام یمشکالت کشاورز بهتوجه 
 0 300/0 020/2 011/9 منطقه هر یازهایمتناسب با ن یدرس یهابرنامه نیتدو
کشااورزان   نادگان ینما ،یعلمئتیه یمتشکل از اعضا یدرس یزیر برنامه تةیکم لیتشک

 انیفرماکار و باالتر مقطع انیمنطقه، دانشجو
101/9 913/2 311/0 10 

 11 311/0 919/2 001/0 در مقاطع مختلف یبرنامة درس یمحتوا یپوشانهم نبودانطباق و 
 12 400/0 131/2 004/0 یدر سطح مل یکشاورز ةرشتمخصوص  یدرس یزیر برنامهمرکز  جادیا
 .است شده دهیسنج یافاصله فیط کي در و 55-5یعدد اسیمق در هاپاسخ تمام* 

 
 یدرس یزیر برنامهاز عناصر و روند  یبرخ بارةدر انیپاسخگو دگاهید. 9 جدول

 موجود تیوضع یبررس یدرس یزیر برنامهعناصر و روند  یبرخ ةباردر یعلمئتیه یاعضا دگاهید

 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو

 1 221/0 404/0 121/2 یدرس یزیر برنامهروند  در مورداطالعات شما  زانیم
 2 251/0 051/0 510/2 یدانشگاه یدرس یزیر برنامه یبراشما با اصول الزم  ییآشنا

 3 211/0 500/0 110/2 یدرس یزیر برنامهمشارکت در  یبراشما  ییتوانا
 4 315/0 943/0 021/1 یدرس یزیر برنامهبه مشارکت شما در  لیم

 5 431/0 100/0 001/1 شما  درس کالس در یدرس یزیر برنامه یعال یشورا ةشدارائه یها فصلسر تیرعا
 .است شده دهیسنج یافاصله فیط کي در و 55-5یعدد اسیمق در هاپاسخ تمام*

 
 انجام و لیتحلوهيتجز با پژوهش یاصل هدف به توجه با

از  یاطالعات شدهیآورجمع یهاداده از یآمار یهااستنباط
 .شودیپرداخته م ها آنبه  کهدست آمد  به یعلمئتیه یاعضا

 
 تیمطلوب زانیم دربارة انیپاسخگو دگاهید نیانگیم سةیمقا

 یدرس یزیر برنامهنظام 

آموزش  یدرس یزير برنامهنظام  تیمطلوب زانیم نیانگیم
 ازیامت 55از  53/0موجود مقدار  تیدر وضع یکشاورز یعال

 شده ریاساس تفس نيبر ا 4جدول  جينتا و شد محاسبه
 . است

 با  علمیئتیه یارتباط اعضا بارةدر tآزمون  جينتا
-به رشته با مرتبط یپژوهش و یآموزش ،يیاجرا یها ناسازم

 انیم ها ناسازم نيا با ارتباط که است آن انگریب وضوح
نظام  تیمطلوب زانیم بارةدر  علمیئتیه یاعضا دگاهيد

. کند نمی جاديا یدار یمعن یتفاوت آمار یدرس یزير برنامه
تمام  شدهیبررس محدودةکه در  دهدیم نشان جهینت نيا
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 و یآموزش ،يیاجرا یها ناسازم با که  علمیئتیه یاعضا
 نيا با که یانيپاسخگو تمام زین و دارند ارتباط یپژوهش

 تیوضع ةدربار یکساني دگاهيارتباط ندارند د ها ناسازم
 (.  4)جدول  اندداشته یدرس یزير برنامه
 نيو محل اخذ آخر یلیمدرک تحص نيآخر بارةدر

 افراد در هر دگاهيد انیدهد م مدرک آزمون فرض نشان می
 تیمطلوب زانیم دربارةارشد  یشناسو کار یدکتر گروه دو

وجود ندارد.  یدار یمعن یتفاوت آمار یدرس یزير برنامهنظام 
با هر دو مدرک در  انيدهد که پاسخگو نشان می جهینت نيا

آموزش  یدرس یزير برنامهنظام  تیمطلوب بودننيیپا مورد
 جةینت نیهمچن ؛دارند نظر اتفاق یکشاورز رشتةدر  یعال

 یاعضا یلیبا محل اخذ مدرک تحص مورد در t آزمون
بر  یلیدهد که محل اخذ مدرک تحص می نشان  علمیئتیه
نظام  تیمطلوب زانیم دربارة انيپاسخگو یها دگاهيد

. کند نمی جاديا یدار یمعن یتفاوت آمار یدرس یزير برنامه
 یها انجمن در تيعضو که است آن انگریب زین ها داده یبررس

افراد  دگاهيدر د زین یتخصص رشتة یو خارج یداخل  علمی
 (.4)جدول  کند نمی جاديا یدار یمعن یتفاوت آمار

 
  یدرس یزیر برنامهنظام  تیمطلوب زانیم دربارة انیپاسخگو دگاهید نیانگیم سةیمقا جینتا. 4 جدول

 یاحرفه و یفرد یرهایمتغ یبرخ به توجه با

 یردا یمعن t آماره نیانگیم سطح ریمتغ

 یو آموزش یدرس یزیر برنامه یدر شوراها تیعضو
 42/02 بله

311/1 10/0 
 14/00 ریخ

 ییاجرا یهاسازمان با ارتباط
 94/02 بله

002/0 32/0 
 40/11 ریخ

 یآموزش یهاسازمان با ارتباط
 00/10 بله

025/0 53/0 
 51/02 ریخ

 یپژوهش یهاسازمان با ارتباط
 93/00 بله

100/0 14/0 
 55/01 ریخ

 یتخصص رشتة( ی)داخل یعلم یهاانجمن در تیعضو
 03/00 بله

10/0 14/0 
 00/02 ریخ

 یتخصص رشتة( ی)خارج یعلم یهاانجمن در تیعضو
 05/15 بله

20/1 20/0 
 39/02 ریخ

 یلیتحص مدرک نیآخر
 03/00 کشور داخل

19/0 31/0 
 22/00 کشور خارج

 یلیتحص مدرک نیآخر اخذ محل
 40/02 یدکتر

04/1 20/0 
 05/11 ارشد یکارشناس

 
به  لیم دربارة علمیئتیه یاعضا دگاهید نیب رابطة

از  یبا برخ یدانشگاه یدرس یزیر برنامهمشارکت در 

 پژوهش یها ریمتغ

به مشارکت  لیم نینشان داد که ب یستگبهم آزمون جينتا
 ها آن يیو آشنا یدانشگاه یدرس یزير برنامه در یعلمئتیه

 نیو همچن یدانشگاه یدرس یزير برنامه یبرابا اصول الزم 
 یدرس یزير برنامهمشارکت در  یبرا ها آن يیتصور توانا

 درصد 55/5 سطح در یدار یمعنو  مثبت رابطة یدانشگاه
-ئتیه یاعضا دگاهيد نیب نیهمچن ؛دارد وجود نانیاطم

 یدرس یزير برنامهبه مشارکت در  لیم دربارة یعلم

 روند مورد در یعلمئتیهاطالعات  زانیبا م یدانشگاه
 در یدار یمعنو  مثبت رابطة یدانشگاه یدرس یزير برنامه
 گرفت جهینت توانیم نيبنابرا ؛دارد وجود درصد 59/5 سطح

با  یدرس یزير برنامه در یعلمئتیهبه مشارکت  لیم که
و  یدرس یزير برنامهبا اصول  يیآشنا ،ها آناطالعات  زانیم

 نظر نيا از هرچه و دارتباط دار نهیزم نيدر ا ها آن يیتوانا
در  یشتریبه مشارکت ب لیم ،باشند یباالتر سطح در
 یهاافتهي با جهینت نيا(. 9)جدول  دارند یدرس یزير نامهبر

Fathi vajargah and momeni mahmuyi (2008) 
 دارد. یهمخوان
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 پژوهش یها ریاز متغ یبا برخ یدانشگاه یدرس یزیر برنامهبه مشارکت در  لیم دربارة  علمیئتیه یاعضا دگاهید نیب رابطة. 9 جدول

 یدار یمعن رسونیپ یهمبستگ بیضر ریمتغ

 00/0** 31/0 یدانشگاه یدرس یزیر برنامه یبرااصول الزم  با یعلمئتیه ییآشنا
 05/0* 19/0 یدانشگاه یدرس یزیر برنامه روند مورد در یعلمئتیهاطالعات  زانیم

 00/0** 52/0 یدانشگاه یدرس یزیر برنامهمشارکت در  یبرا یعلمئتیه ییتوانا تصور
 رصدد 5 سطح در یدار یمعن: **   رصدد 9 سطح در یدار یمعن: *

      

به  لیاطالعات، م زانیم یرهایمتغ نیانگیم سةیمقا

 در علمیئتیه یمشارکت اعضا ییمشارکت و توانا

 آنان علمی ةمرتب اساس بر یدرس یزیر برنامه
 نیدهد ب نشان می انسيوار ةيتجزحاصل از آزمون  جينتا
 یعلم یهامرتبه یدارا یعلمئتیه یاطالعات اعضا زانیم

 یتفاوت آمار یدرس یزيرروند برنامه دربارةمتفاوت 
 زیآزمون دانکن ن جيدرصد وجود دارد. نتا 55/5 یدار یمعن

شده  جاديا دار یمعناز تفاوت  یناش  تفاوت نينشان داد که ا

بوده است و  اريو استاد اریو دانش یمرب  علمی مرتبة نیب
نشده  دهيد یچندان دار یمعن یها تفاوت آمار گروه ريسا انیم

 یها ریاست متغ نتوانسته  علمی مرتبةکه  یاست. در حال
 یزير برنامهروند  در علمیئتیه یبه مشارکت اعضا لیم

مشارکت در  یبرا علمیئتیه یاعضا يیتوانا و یدرس
قرار  ریتحت تأث دار یمعن یا را به گونه یدرس یزير برنامه
 Fathi vajargah et al (2009). افتةيبا  جهینت نيدهد. ا

 (.1)جدول  است نداشته یمخوانه

 
  در  علمیئتیه یمشارکت اعضا ییبه مشارکت و توانا لیاطالعات، م زانیم یرهایمتغ نیانگیم سةیمقا جینتا. 6 جدول

 ها آن علمی مرتبة اساس بر یدرس یزیر برنامه

 یدار یمعن f آماره نیانگیم سطح ریمتغ

 *یدرس یزیر برنامه روند مورد در علمیئتیه یاطالعات اعضا زانیم

 ac 00/3استاد

05/4 **00/0 
اریدانش a 00/2 
اریاستاد c 00/2 
یمرب bc 00/3 

 یدرس یزیر برنامهروند  در  علمیئتیه یبه مشارکت اعضا لیم

 50/2 استاد

10/2 10/0 
 53/1 اریدانش
 04/1 اریداستا
 02/2 یمرب

 یدرس یزیر برنامهمشارکت در  یبرا علمیئتیه یاعضا ییتوانا تصور

 00/2 استاد

09/1 30/0 
 03/1 رایدانش
 09/2 اریداستا
 02/2 یمرب

 .است  یمعن نبود دهندةنشان فيرد هر در مشترک حروف: *   درصد 5 سطح در یدار یمعن: **

 

 هاشنهادیپ و یریگجهینت
به بهبود مداوم  ازیتوجه به تحوالت جهان امروز، ن با

به  امر نيا. رسدیم نظر به یضرور یامر یدرس یها برنامه
نشان داد که  جينتا .دارد ازینمتفاوت  یهاهومشارکت گر

 یستگيشا نيشتریب هاگروه ريسا انیم از یعلمئتیه یاعضا
 شيافزا یبرا نیهمچن ؛را دارند نديفرا نيمشارکت در ا

 یدرس یهابرنامه یتناسب محتوا یدرس یهابرنامه تیفیک
 رتبةرا دارد و  تیاهم نيشتریب روز طيها و شراشرفتیبا پ
به مشارکت  لیم نیرا به خود اختصاص داده است. ب اول

اطالعات و  زانیو م یدرس یزيربرنامه در یعلمئتیه یاعضا
 یيو تصور توانا یدرس یزير برنامهبا  ها آن يیآشنا نیهمچن

 یآمار رابطة نديفرا نيمشارکت در ا یبرا یعلمئتیه
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 زین fآزمون  نیانگیم ةسيمقا جينتا. دارد وجود یدار یمعن
-ئتیه یاطالعات اعضا زانیدر م یعلم مرتبةنشان داد که 

آنکه  تيدر نها .کندیم جاديا یدار یمعن یآمار تفاوت یعلم
 یعلمئتیه یاعضا دگاهيد انینشان داد م tآزمون  جينتا

 وجود ندارد.  یدار یمعن یآمار وتاتف تیمطلوب زانیم دربارة
 مطرح ريز یهاشنهادیپ ،پژوهش نيا جيبه نتا توجه با

 :شودیم
شناخت  یبرا یعلمئتیه یدر اعضا زهیانگ جاديا. 5
 یآموزش عال یمناسب برا یدرس یزير برنامه یها مدل

 یاعطا قيطر از ،لريو تا یمشارکت یها مدل ژهيو به ،یکشاورز
در  يیهامشوق و یآموزش کارگاه یبرگزار ،یپژوهش ازیامت

  ؛ارتقا نامةنيیآ یراستا
بازار  یها ازین يیشناسا یبرا نهساال جلسات یبرقرار. 0
ها و  روش کردنو بازگو یقاتیتحق ديجد یها افتهيکار، 

 یهابرنامه اصالح و ليتعد یبرا ،یآموزش ديجد یازهاین
 ؛ديجد یازهایبر اساس ن یدرس

و  یریادگي ،سيتدر نديفرا تیفیبر ک شتریب تمرکز. 3
 یدر مراکز آموزش عال انيکه دانشجو يیها بهبود آموزش

 یاعضا یآموزش یها بهبود مهارت قيکنند از طر کسب می
 تناسب جاديا و یرفاه و یآموزش یفضاها بهبود ،یعلمئتیه
 ؛انيدانشجو تعداد و امکانات تیفیک نیب

 یدرس یزير برنامه یبرامشترک  یها تهیکم لیتشک. 4
 یدرس یزير برنامهمتخصصان  ،یعلمئتیه یمتشکل از اعضا
و  یکشاورز قاتیاز مراکز تحق یندگانينما ،یو موضوع درس

 ؛یدر جهاد کشاورز ژهيو به انيکارفرما
 افتيدر یبرا یو آمار یاطالعات یگاهيپا جاديا. 9

و  آموختگان دانش تیضعو در مورد حیاطالعات صح

 یمسائل آموزش ريو سا ها آن آموزش ةنحوو  انيدانشجو
جامعه از  یازهایمتناسب با ن یبرنامة درس جاديا یبرامرتبط 

با نظام  آموختگان دانشطرح استمرار ارتباط  یاجرا قيطر
 ؛است شدهکه در گذشته مصوب  یآموزش عال

صالح نظام در یو افراد ذ متخصصاناستفاده از . 1
آنکه  یبرا یکشاورز یآموزش عال یدرس یزير برنامه
بر اصول و  یتخصص یها شيدر گرا یدرس یها برنامه
 یهمخوان روز یهاشرفتیو با پ اشدب  یمبتنعلمی  یها روش

مداوم را در  یریابتکار و فراگ ت،یو خالق باشد داشته
 ؛دکن جاديرشته ا نيا انيدانشجو

از  ديجد یقاتیتحق یها و گزارش ها افتهياستفاده از . 7
 یزير برنامه تیبهبود مطلوب یبرانقاط مختلف کشور و جهان 

 یراه و سع نيشناخت موانع موجود در ا نیو همچن یدرس
 ريو سا یانقالب فرهنگ یعال یشورا قياز طر ها آندر رفع 

   ؛مرتبط یها ناسازم
کشاورزان منطقه و  ندگانينما نظر از استفاده. 8

 شتریبا هدف انطباق ب یدرس یزير برنامهدر  ها آن مشارکت
 ؛تیواقع با یدرس یهابرنامه
 ت،یاهم نةیزم در یعلمئتیه یاعضا یسازآشنا. 5

 لةیوسبه  یدرس یزير برنامه یهاروش و اصول گاه،يجا
 ؛نهیزم نيا در وستهیپ یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

متشکل از  یدرس برنامة یابيارز تةیکم لیتشک. 55
 یدر فواصل زمان یدرس برنامة یابيارز یبرا فعاننیذ یتمام

 ؛نیمع
در  یلیمقاطع مختلف تحص انيدانشجو مشارکت. 55
به  ها آن تسلط لیبه دل ترنيیمقاطع پا یدرس یزير برنامه
 . مربوط مقطع در یعال آموزش سامانة تیوضع
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